
 1 

 

 

 
 
 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)    
((((13131313----19191919.10.10.10.10.2018.2018.2018.2018))))    

 

 
Bishops and Clerks (Wielka Brytania ; wyspy) 
Biskupice (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Trawniki ; okolice) 
Bosherston (Wielka Brytania ; okolice) 
Castillo de Huarmey (Peru ; stanowisko archeologiczne) 
Černousy (Czechy ; okolice) 
Czedżu (Korea Południowa ; wyspa) 
Czerniejów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Jabłonna ; okolice) 
Dolina Gołdapy 
Dolina Środkowej Warty (obszar chroniony) 
Dziećmarów (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Baborów) 
Elektorat Saksonii (1356-1806) 
Gmina Kobylanka (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 
Gmina Tuczępy (woj. świętokrzyskie, pow. buski) 
Gołdapa (rzeka) 
Gronowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubicz) 
Herbrandston (Wielka Brytania ; okolice) 
Hora Svatého Šebestiána (Czechy ; okolice) 
Karolewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Dobrcz) 
Krzeczkowo (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Mońki) 
Księstwo jaworskie (1274-1301) 
Kurgan (Rosja) 
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie" (obszar) 
Lisia Góra (rezerwat przyrody) 
Lubochiny (Ukraina, obw. wołyński, rej. starowyżewski ; okolice) 
Marloes (Wielka Brytania ; okolice) 
Mathry (Wielka Brytania ; okolice) 
Moesa (Szwajcaria ; rzeka) 
Nadleśnictwo Drawno (obszar) 
Nolton (Wielka Brytania ; okolice) 
Ociesęki (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Raków) 
Padstow (Wielka Brytania ; okolice) 
Palu (Indonezja) 
Pamiątka Pieniacka (rezerwat przyrody) 
Płaskowyż Suchedniowski 
Primorskoe Novoe (Rosja) 
Przełęcz San Bernardino (Szwajcaria) 
Puszcza Karpacka 
Radolin (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Trzcianka) 
Radosiew (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków ; okolice) 
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Rumburk (Czechy ; okolice) 
San Bernardino (Szwajcaria) 
Solva (Wielka Brytania ; okolice) 
St Davids (Wielka Brytania, hrabstwo Pembrokeshire ; okolice) 
Swarycewicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. dąbrowicki ; okolice) 
Teremne (Łuck ; część miasta) 
Thanet (Wielka Brytania ; dystrykt) 
Wierzbin (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Starce Babice) 
Wojciechowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Orneta) 
Wysoczyzna Bełchatowska 
Wyżwa Nowa (Ukraina, obw. wołyński, rej. starowyżewski ; okolice) 
Zakrzowiec (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice) 
Znosicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. sarneński ; okolice) 
Żdżarka (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Hańsk ; okolice) 
Żurawicze (Ukraina, obw. wołyński, rej. kiwerecki ; okolice) 
 
 


